Statut Fundacji „Święty Mikołaj dla Seniora”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „Święty Mikołaj dla Seniora”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Roksanę Góral oraz Mateusza Góral, zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Józefa Wadowskiego, w dniu
9.09.2020.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.
§4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji
celów fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności i trudnej
sytuacji życiowej, a także działalność na rzecz:
1. Osób niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, kombatantów, seniorów oraz grup społecznie
wykluczonych, w tym bezdomnych w zakresie udzielania im wsparcia psychicznego,
materialnego oraz prawnego,
2. budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków dla większej społecznej
aktywności osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób młodych z grup społecznie
wykluczonych,
3. poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej w
szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, kombatantów,
bezdomnych oraz grup społecznie wykluczonych takich jak samotne matki, ofiary przemocy
domowej i dyskryminacji,
4. przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym w szczególności przemocy w rodzinie,
alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio dotykają osoby starsze,
emerytów, rencistów, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz kobiety i ich małoletnie dzieci,
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezdomnych,
6. rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności instytucjami
zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką niepełnosprawności,

bezdomności oraz wspieraniem osób starszych, emerytów, rencistów, kombatantów.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność stanowiącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzoną:
I. nieodpłatnie:
1)
organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub zbiorowych,
2)
wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie
działalności opiekuńczej, wspierającej grupy społeczne, o których mowa w celach statutowych fundacji
określonych w § 5 statutu,
3)
wspieranie finansowe i rzeczowe osób, o których mowa w celach statutowych fundacji
określonych w § 5 statutu,
4)
organizację zbiórek rzeczowo-finansowych pod hasłem: „Święty Mikołaj dla Seniora” mających
na celu obdarowanie osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych matek poprzez
wręczenie im świątecznych prezentów i innych form wsparcia,
5)
współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w
dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym oraz określonych w § 5 statutu,
6)
doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie wolontariuszy, darczyńców i innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Fundacji,
7)
pobudzanie, zwłaszcza wśród młodych osób, postawy nakierowanej na działalność na rzecz
osób starszych, samotnych oraz grup społecznie wykluczonych oraz wymienionych w § 5 statutu,
8)
pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie,
9)
budowanie oferty pomocowo – socjalnej dla osób starszych, bezdomnych, samotnych matek
oraz wymienionych w § 5 statutu,
10)
prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
11)
fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.
II. odpłatnie:
1) organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub zbiorowych,
2) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w
dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym oraz grup społecznych wymienionych w
celach działalności statutowej Fundacji w § 5 statutu,
3) doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie wolontariuszy, darczyńców i innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Fundacji,
4) pobudzanie, zwłaszcza wśród osób młodych, postawy nakierowanej na działalność na rzecz osób
starszych i samotnych i grup określonych w celach działalności statutowej Fundacji w § 5 statutu,
5) pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie,
6) budowanie oferty pomocowo – socjalnej dla osób starszych, bezdomnych, niepełnosprawnych,
samotnych matek oraz grup określonych w § 5 statutu
7) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
8) fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.
2. Działalność statutowa Fundacji wskazana w ust. 1 ma charakter niedochodowy i w całości będzie
finansowana przez Fundację.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 500 złotych (dwa tysiące pięćset
złotych), który składa się z funduszu założycielskiego w wysokości 1 500 złotych przeznaczonego na
realizację celów statutowych Fundacji oraz funduszu założycielskiego w wysokości 1 000 złotych
przeznaczonego na działalność gospodarczą związaną z działalnością Fundacji oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
§8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14
marca 2014 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1672 z późniejszymi zmianami),
d. zbiórek organizowanych na portalach internetowych typu: zrzutka.pl oraz SięPomaga.pl,
e. aukcji internetowych,
f. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
g. majątku fundacji,
h. odsetek i lokat bankowych,.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji będzie:
a) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99 Z PKD),
b) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z PKD)
c) działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych (90.01.Z PKD)
d) działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (82.30.Z PKD)
e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD)
f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami (47.99.Z
PKD)
g) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z PKD)
Rozdział IV. Władze Fundacji
§9
1.
2.

Organami Fundacji są zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem oraz Fundatorzy.
Fundatorzy uprawnieni są do powołania Rady Fundacji w przypadku uznania, że
jej działalność jest niezbędna do realizacji celów Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 10

1.

Zarząd składa się z fundatorów a także pozostałych członków przez nich
powołanych.

2.

Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na
czas nieokreślony.
3.
Fundatorzy pełnią funkcję Prezesa zarządu i Wiceprezesa zarządu dożywotnio,
chyba, że zajdą okoliczności określone w ust. 6 niniejszego paragrafu, wówczas członkowie Zarządu

wybierają Prezesa i Wiceprezesa ze swego grona.
4.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5.
Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Uzupełnienie bądź rozszerzenie
składu Zarządu dokonywane jest uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów w
obecności wszystkich członków zarządu. W razie niepodjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu
poprzednim przez Zarząd lub niemożności jej podjęcia przez Zarząd, uzupełnienie bądź
rozszerzenie składu Zarządu dokonane może zostać uchwałą fundatorów.
6.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania przez Fundację.
7. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatorów przed upływem
kadencji, w drodze uchwały podjętej przez Fundatorów jednomyślnie
8. Fundatorzy pełniący funkcję członków zarządu nie mogą zostać odwołani z funkcji członka zarządu.
9. Członkowie zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę na
określonym stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności. W takiej umowie Fundację
reprezentować będzie pełnomocnik ustanowiony przez zarząd Fundacji.
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. dokonywanie zmian statutu,
h. podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w
przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. O ile statut nie stanowi inaczej Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.
5. W przypadku równowagi głosów w przedmiocie podjęcia uchwały Zarządu decydującym będzie głos
Prezesa Zarządu.
6. Uchwały Fundatorów w przedmiocie wskazanym w statucie podejmowane są w sposób jednomyślny.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 16
1.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach
majątkowych, uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

2.

W umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, a także w sporach
pomiędzy Fundacją i członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą
Fundatorów.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy bądź Zarząd Fundacji bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może
dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy lub Zarząd Fundacji
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw rodziny, pracy i
polityki społecznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub Fundatorzy.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Fundatorów lub Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
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